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B etreft : advi esaanvraag concept beleidsk ade'r Transitie S ociaal Domein

Geachte heer van Engeland,

Met de brief van 17 decemb er 2013 ontvingen wij uw verzoek om advies uit te brengen over
het concept beleidskader Transitie Sociaal Domein. Aan dat verzoek voldoen wij blj deze.

De Wmo-adviesraad heeft van het heldere en derhalve goed leesbare concept beleidsplan
kennis genomen. Het is op onze vergadering van 13 januari jl. aan de orde geweest. WU zien
het, gelet alle onduidelijkheden van het moment, als een goede leidraad om met
voortvarendheid te werken aan de verdere invulling van de transitie in het sociale domein.
Het geeft in grote lijnen weer wat de gemeente beoogt.

Het geeft ook een duidelijke indicatie van het vele werk wat nog moet worden gedaan om per
1 januari 2015 de daadwerkelijke uitvoering te kunnen realiseren. De Wmo-adviesraad kan
daarom instemmen met het thans voorliggende beleidskader.

De Wmo-adviesraad heeft ervan afgezien om meer in detail op het concept beleidskader in te
gaan. In de gegeven situatie is zIj van mening dat zaI moeten worden gewacht op de verdere
ontwikkelingen en de meer concrete uitvoering van de plannen. U heeft aangegeven dat u de

Wmo-adviesraad het hele jaar door daarbij zalbetrekken. M.a.w. er zal het hele jaar ruime
gelegenhetdzijnu over (onderdelen van) de transitie van advies tevoorzien. Dat hjkt ons ook
het juiste moment om aan u alternatieven te presenteren (voor onderdelen) mocht daar voor
ons aanleiding toe zijn.

Bij het voorgaande maken wij nog de volgende kanttekeningen:

1. In het voorliggende stuk ontbreekt een tijdspad. Gezien het vele werk maken wij ons

zorgen over de tijdige uitvoering per 1-I-2015.
2. De Adviesraad is er klaar voor om op elk gewenst moment haar ondersteunende enlof

adviserende rol waar te maken
3. Inparagraaf 2.2.2 op blz. 8 wordt gesproken over "het leveren van maatregelen". Ons

is niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.
4. In bijlage 1 Begrippenkader haalt u bij de Eerste lijn als voorbeeld de Fysiotherapie

aan.Deze opmerking is achterhaald en ook dan nog onjuist.



Wij hopen hiermee uw brief te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan reken ik
erop dat u niet zult aarzelenmij daarvoor te benaderen. In alle gevallen horen wlj graagvan u
een reactie naar aanleiding van ons advies.

Met vriendelijke groet

J.Verheij-Veneijt
Voorzitter Wmo-adviesraad.


